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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama kali ucapan terimakasih saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 

ridhonya, rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tidak lupa pula 

ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah banyak mendukung dalam segala hal mulai 

dari spirit, bimbingan, arahan, segala bentuk prosedur yang tidak menyulitkan hingga semua 

akomodasi dan dana yang berhubungan dengan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

saya mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP. MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, AK. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, AK. M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Rudianto, SE, AK. MM  selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan 

waktu, membukakan pemikirannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah mendidik dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.  

6. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Syahroni dan Ida Rosani yang telah 

memberikan kepercayaan dan doa serta kasih saying yang penuh secara moril dan materil 

bagi penulis.  

7. Adik saya satu – satunya yang tercinta Vikri Adriansyah yang telah memberikan 

perhatiannya berupa perhatiannya serta doa. 
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8. Harry Fahrudin selaku teman terdekat sampai saat ini yang turut membantu dan 

mendukung penulis pada proses pembuatan skripsi ini. 

9. Spacegirl, Endah, Yani dan Elis selaku teman baik yang telah banyak membantu dan 

menemani dalam proses penulisan skripsi ini. 

10.  Winda, selaku teman satu bimbingan yang selalu setia membantu dalam pengumpulan 

data serta pengolahan data dalam skripsi ini. 

11. Seluruh teman – teman seangkatan akuntansi 2009 Universitas Esa Unggul, yang telah 

banyak memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini  

12.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu penulis dengan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis 

sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah 

membaca, sehingga penulis dapat berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.  

Akhir kata, tidak luput penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan 

berkatnya kepada semua pihak yang tulus membantu menyelesaikan skripsi ini dan juga besar 

harapan penulis skripsi ini dapat diterima, bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

       Jakarta, 26 Februari 2013 

        Penulis  

 

                 Adisti Nur Anisa 
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